arcok és maszkok
itt is ütlegeli vérontásra rest élete párját.
Dobos Ildikó olyan vasakaratú asszonyt
formált meg, aki mintha még a tébollyal is
dacolna. Nem csodálkoznánk, ha az egyik
boszorkány is ő volna. De bár-mennyire
hatásos is Dobos Ildikó Lady-je, mégis
kevés vigaszt nyújt. Az egyet-len
szuggesztív színészi alakítás neki köszönhető, s ez egy viszonylag sok szereplős
Shakespeare-előadásban
majdhogy-nem
megbocsáthatatlan. Különösen akkor,
amikor a rendezés - Pethes György
munkája - sem törekszik többre a hagyományok és a legkézenfekvőbb újítások
korrekt elegyítésénél. Az elmaradt drámai
izgalomért legalább a veretes stílusú
színészi játék kárpótolhatna. Sajnos itt
ebben sincs részünk. A szereplők oly
ernyedten teszik a dolgukat a szín-padon,
mintha nem tragédiáról, hanem holmi
bágyadt pásztorjátékról lenne szó. A költői
szöveg üresen kong, legjobb esetben szép
szavalatnak
hat.
A
boszorkányok
illedelmesek - szinte csinosak katonai
sátorlapból készült elegáns köpönyegükben
Macbeth fáradt, sőt enervált, ellenfele,
Macduff
pedig
egy
jó
tanuló
kötelességtudásával hajtja vég-re bosszúját.
Aki a veszprémi Macbeth-előadáson
találkozik először Shakespeare-rel, az
nehezen fogja megérteni, miért ez az
évszászázados szellemi izgalom a szerző
körül.S z - y
Shakespeare: Macbeth (vesz prémi Petőfi
Színház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlettervező:
Fehér Miklós m. v. Jelmeztervező: Hruby
Mária. Rendező: Pethes György.
Szereplők: Tánczos Tibor, Sárvári Győző,

Papp János, Horváth László, Dobos Ildikó,
Vitay András, Tóth Titusz, Emőd György,
Dévai Péter, Árva László, Három-széki
Péter, Czeglédy Sándor, Molnár Zsuzsa,
Takács Katalin, Losonczy Ariel, Szoboszlay
Sándor, Saárossy Kinga, Környei Oszkár,
Éltes Kond, Pergel János, Vadasi Tünde.

Shakespeare: Macbeth (szolnoki Szigligeti
Színház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Játéktér: Csiszár
Imre. Kísérőzene: Mártha István. Jelmez:
Szakács Györgyi. A mozgások tervezője:
Dölle Zsolt. Zenei munkatárs: Nádor László.
Dramaturg: Duró Győző. Rendezte: Csiszár

Imre.

Szereplők: Halmágyi Sándor, Tímár Éva,
Polgár G é z a , Pákozdy János, Ujlaky László,
Vass Gábor, Radó Béla, Pusztay Péter, Balázsi Gyula, Varsa Mátyás, Udvaros Dorottya, Czibulás Péter, Marczisovszky
László, Hollósi Frigyes, Koós Olga, Csák
György, Varga Tamás, Galkó Balázs, id.
'Tatár Endre, Palotai István, Veszely Mária,
Szakál Zoltán, Morvay Imre, Horváth Gábor.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Az apa: Rajhona Ádám

Kettős szerep a realista színjátszásban
színészi jutalomjátéknak számít. Lehetőséget ad az ellentétek kibontására,

a sokszínűség felvillantására. Ugyanez a
vállalkozás egy abszurddal rokon szürrealista műben életveszélyesen nehéz.
Hajszálon múlik a hihető és a hihetetlen, a
valóságos és az irracionális, az elfogadható és az elfogadhatatlan aránya. Ezen a
szűk határon egyensúlyozva kell a színésznek hiteles figurát teremtenie.
Rajhona Ádám alakítása Gombrowicz
Esküvő
című drámájának kaposvári
előadásában azért telitalálat, mert töké-

Rajhona Ádám Gombrowicz Esküvőjének Ignacy-szerepében Balkay Gézával (Henryk) és Czakó Klárával
(Katarzyna) (Fábián József felv.)

letesen érzékeli e borotvaél-pontosságú
játék szabályait.
A darab egy németek ellen harcoló
lengyel katona álma - valahol Franciaországban és valahol a II. világháborúban.
Ebbe az álomba betüremkedik a
gyerekkori élményektől kezdve a háború
okozta szorongásokon keresztül a lét
alapvető bizonytalanságáig az emberi
kapcsolatok minden relációja és e
kapcsolatok csődje. A fiú apja - álom és
valóság sajátos gombrowiczi keverékében
- kettős szerepet játszik: Kocsmáros és
Király egyszerre.
Kocsmárosként a sunyi bizalmatlanság
Rajhona legfőbb tulajdonsága. Meggörnyedt testtartás, összeráncolt homlok,
ívbe görbülő szemöldök, lebiggyedt száj,
bárgyú és bizalmatlan tekintet jellemzi
külsőleg Rajhona kisstílű kocsmárosát.
Ez az Apa a kispolgári életideál mintapéldánya. Élete a konvenciók automatizmusába, a tekintélyelv tiszteletébe és a
formák kultuszába merevedett. Fiát is
ebben a szellemben tanítja; a családi asztalnál megköveteli, hogy a gyermek csak
apja után emelje „ennen szájához ennen
kanalát". Morálja nem akadályozza meg
abban, hogy gátlástalanul kocsmai ringyóvá züllessze fia menyasszonyát. Ezt a
polgári életideált a megfelelési kény-szer
tökéletesíti. Nem a belső erkölcsi
törvényeknek, hanem a világ elvárásainak, a társadalom kívánta külső látszatnak kell megfelelni. Így válik a hazug,
hamis, álszent szemlélet tartalom nélküli
üres Formává. Ez ellen a Forma ellen
lázad Henryk, a fiú, és lázad minden
darabjában Gombrowicz, az író.
Rajhona királyként is a Forma bűvöletének rabja. Fenséges és méltóságos,
parancsoló és megbocsátó. Dereka kiegyenesedik, homloka kisimul, tekintete
gőgössé, mozdulatai magabiztossá válnak. Köténye fölé boruló bíborköpenyben pompázik, és görbe botját jogarként
forgatja. Egy szempillantás alatt alakul
át; egyetlen szó teszi uralkodóvá: „érinthetetlen". Királyként maga mellé emeli
asszonyát, és elrendeli fia esküvőjét Maniával, a cselédlánnyal. Tábornokokat és
követeket fogad, hallgatja a panoptikumszerű udvar hajbókolását. Egyetlen
mozzanat zökkenti csak ki fenséges szerepéből: a Részeg felfelé mutató ujja,
amely a valóságra figyelmezteti őt. A
valóság pedig a kocsmárosság. És
ezekben a pillanatokban a Forma megbomlik : Rajhona királyként is kocsmárossá vedlik, közönséges, rettegő, nyüszítő, bizonytalan sorsú kisemberré.

A kettős szerep másképp is visszájára
fordul a darab egyik drámai jelenetében.
Henryk letaszítja apját a trónról, és győzelmet ül a polgári morál fölött. Arra
kényszeríti kiszolgáltatott, összekötözött
kezű apját, hogy szájával és fogaival
széket hordozzon. Ebben az álomvízióban az Apa kocsmárosként is olyan
fenséges, mint egy király: élő, meggyötört, néma felkiáltójel. Rajhona szerepépítkezésének drámai csúcspontja ez a jelenet. Egyetlen szó nélkül, pusztán mozdulatokra és mimikára korlátozva fejezi
ki az Apa életének legnagyobb tragédiáját: nevelési elveinek, családkultuszának
és kispolgári életszemléletének csődjét.
És ezen a ponton a két szerep egyesül:
mindegy, hogy királyként vagy kocsmárosként - Apaként éli át a formák hiábavalóságát.
Látszatra ez a szerepelemzés a realista
játékstílus jegyeit mutatja. Csakhogy
Gombrowicznak, a lengyel avantgarde
mesterének darabja a főhős álmában
játszódik. A fiú szorongásainak, vágyainak, félelmeinek kivetülése a dráma egész
cselekménye. És ez „megfejeli" Raj-hona
egész játékát. Egész lényén érződik az
irracionálisnak, a sejtelmesnek, a
bizonytalannak valami furcsa keveréke.
Az a sajátos szorongásérzet, tudat-alatti
vágy, amelyet a hős úgy fogalmaz meg :
„Tudom, hogy ha felébredek, valamennyien eltűntök."
Rajhona kitűnően érti Gombrowicz
stílusát. Tökéletesen „beszéli" a gombrowiczi nyelvet, amely öntörvényűen
ékeli az értelmes közé az értelmetlent, a
kimondható helyére a kimondhatatlant.
Rajhona alakítása a kaposváriak nagyszerű előadásában a bizarrnak, az abszurdnak és a reálisnak egyéni ötvözete.
Játékában az irracionális lebegéstől a
földhözragadt tenyeres-talpasságig a
színskála teljes spektrumát kapjuk. Pontosan érzi és érzékelteti azt az atmoszférát, amely Gombrowiczot minden nyugati
abszurd írótársától megkülönbözteti: a
lengyel lélek, habitus és gondolkodásmód jelenlétét. Alakítása sajátosan
lengyel és kelet-európai.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Az avantgarde székecskéi
Gombrowicz Operettjének ürügyén

„Ah! - szólt megértően az öreg hölgy Futurizmus !" Ez az önkényesen kiszakított mondat nem holmi ironikusan vagdalkozó pampfletből való, hanem egy
amerikai szobrász tíz éve New Yorkban
megjelent, avantgarde színházi törekvéseket elemző tanulmánykötetéből. Michael
Kirby e kis kötetében részint elméleti
kérdésekkel foglalkozik, részint pedig
képzőművészeti és színházi munkájáról,
tapasztalatairól számol be.
A kötet egyik tanulmánya szerint egy
1964-es happeningszerű előadáshoz állatokra volt szükségük a rendezőknek.
Valaki leszaladt tehát az utcára, és az első
kutyasétáltató hölgyet meghívta a happeningre. A hölgy akkor ejtette ki a bevezetésként idézett mondatot, amikor meghallotta Stockhausen konkrét zenéjét, a
hol ordítozó, hol suttogó színészeket, akik
fel és alá mászkáltak egy bonyolult
fémállványzaton, meglátta a tükörfalas,
szeszélyesen világított helyiségben szabálytalanul csoportosuló embereket, akik
közül néhányan vetkőztek, míg mások
halat etettek.
Később kiderült: a kutyás hölgy annak
idején Milánóban tapasztalt hasonlót, a
futuristák koncertjein. Kirby, mint lelkes
avantgarde művész vad kíváncsisággal
fordult a nagy idők eme nagy tanújához,
aki azonban közönyös maradt. A
produkcióban viszont - a beszámoló szerint - kitűnően szerepelt.
E véletlenszerű eset természetesen nem
hordoz különleges tanulságot. Inkább
csak hangulatában érzékelhető valami
távoli hasonlóság; valami, ami halványan
emlékeztet az avantgarde-hoz fűződő
viszonyunkra. Ez a kapcsolat bizony nem
nélkülözi a happening elemeit. Ezért
persze aligha lehetne okunk panaszra.
Hisz az öröm forrása - régi bölcselők
némelyike is így tartotta - gyakorta éppen
az esetlegesség. Boldogok a manipulálatlanok, de náluk már csak azok
boldogabbak, akiket rendszertelenül manipulálnak. Ok ugyanis sohasem unatkoznak. Kissé hasonlatosak a példatörténetben szereplő hölgyhöz. Újra meg újra
képesek meglepődni - természetesen a
történelmi dialektika diktálta józansá-

